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از منظر شكل  شاهنامهدر  "زال و رودابه"بررسي عناصر داستان 
  شناسي (مورفولوژي)

  1ليال هاشميان
ات فارسي دانشگاه بوعلي سينا همداندانشيار گروه زبان و ادبي  

   2خانيمجيد رمضان

ات فارسي دانشگاه بوعلي سينا همدانكارشناس ارشد زبان و ادبي  
  چكيده
 بزرگتـرين و يكـي از   فردوسـي،   ةشاهنامـجهان، بدون شك  حماسي ايران وبين آثار گوناگون  در

-هم داستان و هاي عاشقانه داردعين حماسي بودن، هم داستان در شاهنامه .ر استاثآاثرگذارترين 

زال و "هاي زيباي شاهنامه كه رنگ و بوي عاشقانه نيز دارد، ماجراي . يكي از داستانهاي تاريخي
ضـمن   تـا كه هدف اصلي اين مقالـه اسـت، سـعي شـده      داستاناين شناسي شكل دراست.  "رودابه

روايـت  هـا،  تقابـل ا، هـا، تضـاده  صـحنه هـا،  شخصيت از جمله: آنزاي مختلف ـمعرفي داستـان، اج
اي شـكل شناسـانه، هرچنـد كوتـاه، بـا روش      مقايسه ورنگ) و ... بررسي ان (پيداستان، طرح داست

بـه شـكلي علمـي و     "رودابـه  زال و"د. به اين اميد كه ساختار داستان شو شناسي پراپ انجامريخت
  عيني واكاوي و مورد بررسي قرار گيرد.

  
  ، پراپ.رودابه، زالها، شخصيتشناسي، داستان، ، شكل، فردوسيشاهنامه هاي كليدي: واژه
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  مقدمه
از اجزاي به زواياي ديگري  شود تا اي مطرح مي ديدگاه شكل شناسانه، در اين نوشتار

پرداخته  "رودابه زال و" داستانهاي و روابط بين اجزاء و تعامالت بين شخصيت سازداستان
قابـل نقـد و     هـاي مختلـف   ، نقشي مهم و سازنده دارند و از جنبـه شاهنامهها در  داستانشود. 

  بررسي هستند. 
داستان زال   ةدهندشكلعاطفي، اجتماعي و سياسي  تحليـل روابط در اين مقاله، ضمن

آن بـا    ةشناخت بيشتر ايـن داسـتان و مقايسـ    ةزمين ،رودابه و طبقه بندي عناصر مختلف آن و
هاي مطالعة آثار ادبيـات داسـتاني، توجـه بـه فـرم      يكي از راه« شود.مي ها فراهم  ساير داستان

هاي گذشته كمتر بدان توجه شده اسـت. توجـه بـه فـرم سـاختار آثـار       آنهاست كه در دوره
هـاي سـاختارگرايي   ادبي، ابتدا در مكتب فرماليسم مورد توجه قرار گرفت و سپس با نظريـه 

-نبي(اسماعيلي؛ » ام شدـها توسط والديمير پراپ انجشناسي قصهمطرح شد و سپس ريخت

   ).2: 1388 زاده،
 ها و نقد ادبي معاصـر  وعات، نظريهتوجه به آثار ادبي گذشته، از زاوياي مختلف موض

 ـ  شايد درحال فراموش شـدن هسـتند   ـ كه  راهي است براي كم كردن فاصله با چنين آثاري
تا ارزش و راز ماندگاري آنها بيش از پيش آشـكار و گـامي بـراي برقـراري پيونـد ادبيـات       

و شكل روابط بين اين عناصر يكي از  "عناصر داستان"معاصر و سنتي برداشته شود. مبحث 
تواند اهالي ادبيات و داستان سرايان معاصر را به زوايـاي پنهـان    ياين موضوعاتي است كه م

داسـتان در  «سرايي رهنمون سازد و عوامل موفقيت در اين زمينه را پيش چشم آورد. داستان
انساني است، خواه اشخاص آن آدميان واقعي باشند خـواه موجـودات    حقيقت تجسم جامعة

ان ... و در تمام اين موارد، مناسـبات ميـان اشـخاص    ج... و خواه موجودات بي ما بعدالطبيعه
  ).7: 1378(سرامي، » داستان، مناسباتي انساني است
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  پيشينه تحقيق
شـناس  )، مـردم 1970-1895( 2، نخستين بار توسط والديمير پراپ1شناسيعلم ريخت

ريخت شناسي قصـه  روسي در حوزة مطالعات ادبي مطرح شد. وي در كتاب خود با عنوان 
  هاي پريان را با نگاهي ساختاري و ريخت شناسي مي كاود.داستان 3پريانهاي 

شناسي در زبـان و ادبيـات فارسـي بـه طبـع      در ايران تنها كتابي كه با موضوع شكل   
كـه اسـتاد قـدمعلي سـرّامي در آن بـه       از رنگ گل تا رنج خاررسيده، كتابي است با عنوان 

است. الزم است اشاره كنيم كه حتـي در ايـن اثـر     پرداختهشاهنامه هاي شناسي داستانشكل
شناسـانة  شناسي به معنايي مورد نظر پـراپ نيسـت؛ نويسـنده ديـدگاه شـكل     هم مفهوم شكل

شناسي پراپ اساساً متفاوت است، اما با جستجو در مجـالت،  ديگري دارد كه با شيوة شكل
انـد و در ايـن مقالـه از    تـه به مقاالت مرتبطي برخورديم كه مستقيماً بـه چنـين مبحثـي پرداخ   

 ايم. برخي از آنها سود جسته

 دو رژپردازان ديگري همچون ژشناسي، به نويسندگان و نظريهدر گسترة اسطوره      
) فرانســوي كــه بيشــتر بــه ســاختارگرايي تطبيقــي در علــوم اجتمــاعي 1986-1898( 4ليــمز

رومانيايي كه نظراتي در ساختار اسطوره در دنياي مدرن دارد،  ادهيال ايرچيم وپرداخته است 
شناسـي داسـتان كـه    توان اشاره كرد، ولي چون در آثار آنها ارتباط چنداني با شـكل هم مي

  موضوع اين مقاله است، ديده نشد، از آنها استفاده نكرديم.

  تعريف شكل شناسي  
ـوژي، در اصل از اصطالحات علـم  شناسي و يـا  مورفـولشنـاسي، يا شكـلريخت     
شناسي، نخستين بـار توسـط والديميـر پـراپ، مـردم شـناس       علم شكل«شناسي است: زيست

                                                                                                                   
1 .Morphology 

2 .Vladimir Propp 

3 .Morphology of the Folktale 

4 .Georges Dumézil 
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ر مشــهور خــويش ـ) در حــوزة مطالعـات ادبــي مطـرح شــد. وي در اثـ   1970-1895روسـي( 
ان از ديـدگاه سـاختاري و   ـهـاي پريـ  انـررسي داستـ ـبـه بـ   انـاي پريـ ـهـ شناسي قصهريخت
 شناسي هر دسته از آثار ادبي بـا دسـتة  ). شكل146: 1384(مجيدي، »پرداخت شناسيريخت

شناسي عبـارت از تحقيـق در سـاختارهاي آثـار     شكل«ديگر متفاوت است؛ مثالً در ادبيات، 
بندي در ادبيات كه بتواند آثار هاست. هر نوع تقسيمهاي آنادبي و شناسايي اشكال و گونه

(همـان،  » شناسـي اسـت  شكل از يكديگر ممتاز كند از مقوله هاييادبي را بر اساس مشخصه
1378 :4 .(  

هـاي ديگـر تفـاوت دارد و قـوانين و     بررسي ساختار هرنوع از داستان با انـواع داسـتان  
اي از داستان مراحل خاص خود را دارد و ابتدا بايد مشخص كرد كه اين داستان به چه گونه

يا رزمي، فلسفي است يا عرفاني، اساطيري است  يعني مشخص شود بزمي است«تعلق دارد؛ 
... . سپس بايد اجزاي تشكيل دهنده را تجزيه كنـيم و   گرا ويا تاريخي، تخيلي است يا واقع

هـا را دريـابيم و   هـا و مباينـت  اجزاء متناظر با يكديگر بپـردازيم. مشـابهت   به مقايسه و مقابلة
  ). 5: (همان» داليل قوت و ضعف هر يك را پيدا كنيم

اسي، توصـيف  ـشنـ تـريخـ «د: ـكنـ ه تعريـف مـي  ـونـ ـگنـاسي را ايـشنراپ ريختـپ
» ها با يكديگر و بـا كـل قصـه   ها و همبستگي اين سازهة اجزاي سازندة آنـهاست بر پايقصه

). او بر اين اعتقاد است كه بايد قبل از شناخت منشأ داستان، معنـي خـود    49: 1368(پراپ، 
ا ـن به ايـن پرسـش كـه قصـه از كجـ     ـپر واضح است كه قبل از پاسخ گفت«بدانيم: داستان را 

  ).20(همان: » آيد، بايد به اين سؤال پاسخ داد كه قصه چيستمي
در شكل شناسي داستان فقط نبايد به شباهت ظاهري عناصر توجـه كـرد. چـه بسـا دو     

پـژوهش مشــابه    نظر ايـن شيــوة  رويداد، در دو داستان در ظاهر شباهتي با هم ندارند، اما از 
  گويد: گونـه سرامي ميهستند. همـان

افسـانه را آورده كـه بـا     80خـود بـيش از    رسـتم و سـهراب  ... پاتر انگليسي در كتاب 
هايي كه ميانشان هست ايـن  قرابت دارند، اما يكي از تفاوت شاهنامهداستان رستم و سهراب 

اي ديگـر  ن پدر و پسر واقع مي شـود، ولـي در پـاره   اي، شناسايي به موقع بياست كه در پاره
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پـذيرد. در ظـاهر در   گذرد بازشناسي صورت مـي مثل شاهنامه پس از آن كه كار از كار مي
 اين دو دسته داستان تفاوت جوهري وجود دارد حال آنكه، حقيقت، اتحاد شكلي آنهاسـت 

  ). 8: 1378 (سرامي،

  شناسي داستانهاي شكلفايده
تـري از اجـزاي   توانيم شناخت بهتر و دقيـق شناسي يك داستان، ما ميبه كمك شكل

تر آن داستان كمـك كنـد.   تواند ما را در درك درستآن به دست آوريم و همين امر، مي
هاي مرتبط با نقد يك اثر شد و نقد توان بهتر وارد مقولهشناسي، ميهمچنين بر اساس شكل

هـاي ادبيـات تطبيقـي و    توانـد در شـاخه  همچنـين مـي  شناسي، تري را ارائه نمود. شكلجامع
توان گفت موجـب  مسائل مرتبط با آنها، كارآمد و مفيد واقع گردد و در يك ديد كلي مي

  شود. تر يك اثر ميتر و دقيقبررسي جزئي
شناسي اسلوبي پژوهشي بنيـاد نهـاده كـه پژوهنـدگان بعـدي نـاگزير       پراپ در ريخت 

هاي عاميانه را با اسلوب مطالعاتي علـوم  قصه«ركت كنند. وي آن ح بودند كه در چارچوب
انديشيد كه همچنان كه در علوم اثبـاتي اصـطالحاتي   كرد و ميفيزيك و رياضي مقايسه مي

شود، مطالعة قصة تر ميبندي مشخصي وجود دارد كه هر روز هم پرداختهيكنواخت و دسته
  ).46: 1383(خراساني،» عاميانه نيز بايد از روش آنها استفاده كند

    "رودابه زال و"داستان  خالصه
راه، در كابـل   زال كه با لشگريانش قصد داشت از راه كابـل بـه هنـد بـرود، در ميانـة     

گـزاران سـام اسـت بـه     ). در كابل، مهراب كـه فرمـانرواي كابـل و از بـاج    Ωكند(اتراق مي
) و زال را بـه مهمـاني   Wo( دهـد ) و هدايــاي زيـادي بــه زال مـي    3w( آيــد استقبال او مي
). در آن مجلس شخصي از زيبـايي و كمــاالت رودابــه، دختـر    ←).(→كند (دعـوت مي

). مهراب نيز پـس از  Loگردد () و زال، ناديده عاشق رودابه مي2εگويد(مهراب سخـن مي
. )Wo( گويـد ) به كاخ خود از پهلواني و زيبايي و مهمان نوازي زال سخن مي↓بازگشت (
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ه ـ). رودابـ Lo( شـود ق زال مـي ـده عاشـ ـاديـ ـ) ن2εشـنود ( رودابه هم كه سخنان پدر را مـي 
). ε) تا خبرهايي بياورند(2B( فرستدگل چيدن به اقامتگاه زال مي هاي خود را به بهانهنديمه
گـردد و شـبانه،   . مقدمات ديدار دو دلداده فراهم مـي )4W( كنندها با زال مالقات مينديمه

). 4W( كننـد ) و رودابه در كاخ رودابه بدون اطالع پدر، يكديگـر را مالقـات مـي  ←(زال 
) و بـا هـر   1B( گويدزال، ماجراي عشق بـه رودابـه را به بزرگان و موبدان و پدرش سام مي

). بـا آنكـه منـوچهر و سـام،     K( گيـرد ترفندي كه دارد رضايت سـام و منـوچهر شـاه را مـي    
) ولـي  X( داننـد ر مهراب را جايز نمـي ـدانند و وصلت با دختمهراب را از خون ضحاك مي

). از سوي ديگـر پـدر و   Ko( كنند) موافقت مي+بيني موبدان مبني بر تولد رستم(بنا به پيش
)، تا آنجـا كـه مهـراب قصـد     4Bشوند (مادر رودابه از شنيدن خبر مالقات، وحشت زده مي

) و بـا  B( كنـد مهـراب، پـا درميـاني مـي     )، اما سيندخت، زن8D( كندكشتن دخترش را مي
) و بـاالخره پـس از كـش و    Kشـوند ( ها خرسـند مـي  رسيدن خبر موافقت سام به كابل، آن

دنيا ه )و حاصل اين وصلت، به ب*Wرسند (هاي فراوان ، زال و رودابه به وصال هم ميقوس
  ... . )+( انجامدم ميـدن رستـآم

  ها  ها و نشانهخويشكاري
، يعني عمل شخصيتي از اشخاص قصه كه از نقطـه نظـر اهميتـي كـه در     خويشكاري«

ها و ها (كـنش). خويشكـاري53: 1368 (پراپ،» شودجريان عمليات قصه دارد، تعريف مي
توان با نمودهايي از عددها و حروف يا تركيبي از آنها نشـان  ي هر داستان را ميها)واكـنش

هـاي داسـتان   هاي متفـاوتي نسـبت بـه نشـانه    توان از نشانهداد. هرچند كه براي هر داستان مي
هـاي واحـدي   ديگر استفاده كرد، ولي براي مقايسه دو يا چند داستان با يكديگر، بايد نشـانه 

تـر بررسـي شـود و بـه     تـر و علمـي  مورد استفاده قرار گيرد تا ساختار داستان به شكلي عيني
هاي قـراردادي، بعـداً بـه مـا اجـازه      فتن نشانهبه كار گر«صورت يك فرمول قابل ارائه باشد. 

(همـان  »  هاي مختلف را به صورت نمودار با هـم مقايسـه كنـيم   خواهد داد كه ساختار قصه
هــاي تعريـف شــده از    اي بين كاركردهـا و نشـانه  رو، در نمودار زير مقايسـه). از همين59:
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گرفته است و در مـواردي كـه   شكل  "زال و رودابه"هاي داستان نظـر پراپ، با خويشكاري
  اي ارائه شده است.هاي قراردادي تازهشناسي پراپ تعريفي وجود ندارد، نشانهدر ريخت

  
هاي اختصاري با بعضي ازتعريف "زال و رودابه"هاي داستان خويشكاري نمودار مقايسه  برخي از

  هاي پريانشناسي قصهپراپ از عناصر ريخت
  

  رديف

 
  عناصر تعريف اختصاري

 ريخت شناسي پراپ 

اپ  
ي پر

داد
رار

نه ق
نشا

 
  "زال ورودابه"عناصر داستان 

دي  ها)(خويشكاري
ردا
 قرا

شانه
ن

  
 

قاله
ن م

ر اي
د

  

   تولد زال α صحنة آغازين  1

    رها شدن زال در كوه 3β غيبت  2
    خواب ديدن سام 1γ نهي از كار  3
    مأمور به برگرداندن زال از كوه 2γ دستور يا امر  4
    رفتن سام به كوه 2б انجام دستور  5
    دور كردن فرزند توسط سام A شرارت  6
    سپيد مويي زال 7A سبب غيبت  7
    رها كردن زال 9A طرد كردن  8

  B  گريميانجي  9
خواب، فرزند دوستي، عذاب

  وجدان
  

   ياري خواستن سام از يزدان 1B ياري طلبيدن  10

11  
 

  فرستادن و گسيل داشتن
 
2B  

  فرستادن زال به كابل
  فرستادن زال به دربار منوچهر

  

   استغاثة سام به درگاه خدا 7B نوحه يا آواز شكايت آميز  12
  آزمايش زال توسط منوچهر وموبدان 1D آزمودن قهرمان  13
    شودها پيروز ميزال در آزمايش 1E تحمل آزمون  14
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  رديف

 
  عناصر تعريف اختصاري

 ريخت شناسي پراپ 

اپ  
ي پر

داد
رار

نه ق
نشا

 
  "زال ورودابه"عناصر داستان 

دي  ها)(خويشكاري
ردا
 قرا

شانه
ن

  
 

قاله
ن م

ر اي
د

  

  5D  در خواست بخشش و ترحم  15
 منوچهردرخواست سام از 

  درخواست زال از سام
  درخواست سيندخت از مهراب

  

  8D  عزم نابود كردن  16
 كند.سيمرغ قصد نابودي زال را مي

مهراب قصد كشتن زن و دخترش را 
  كندمي

  

    سيمرغ F عامل جادو  17

18  
عامل جادو به قهرمان داده

  شودمي
1F  پرسيمرغ    

19  
عامل جادو خدمت خود را 

  كندتقديم مي
9F  

 شود.سيمرغ حاضر مي
سيمرغ راهكار زايمان رودابه را ارائه

  كندمي
  

20  
 كارسازي و دفع مصيبت

 KF  ورود عامل جادو
-زايمان رودابه باموفقيت انجام مي

  گيرد.
  

  T2  ساختن كاخ  21
ساختن كاخ براي رودابه توسط 
  سيندخت براي مراسم عروسي

  

    ازدواج زال و رودابه *W ازدواج  22

23  
  

  پاداش نقدي و هدايا

  
  
W° 

  هداياي نثار شده به زال ورودابه
  هداياي سيندخت به سام

هدية رودابه به زال، هدية زال به 
  رودابه

  

    قول ازدواج زال ورودابه به هم W1 وعدة ازدواج  24
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ن

  
 

قاله
ن م

ر اي
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25  
شودعامل جادويي يادآور مي

كه وقت احتياج خودش ظاهر 
  شودمي

  
F9  

پر  آشكار شدن سيمرغ با سوزاندن
  سيمرغ

  

    رسيدن سيمرغ F5 شودعامل جادويي پيدا مي  26

    كارهاي متقيانه  27
E7 

عدم ارتكاب عمل غير شرعي در 
  اولين ديدار زال ورودابه

  

    رفتن و روانه شدن ↑ عزيمت  28
    بازگشت ↓ بازگشت  29

30  
 

  خبرگيري
  
ε 

دريافت اطالعات توسط زال و 
  رودابه از يكديگر

  

  ←  دعوت به مهماني --- -------------  31
  →  رفتن به مهماني --- -------------  32
  Lo  عشق --- -------------  33

    راهنمايي و انتقال  34
G 

پرستندگان زال را به كاخ رودابه 
  برندمي

  

    ياري طلبيدن  35
B1 

  ياري خواستن زال از موبدان
 ياري خواستن رودابه از پرستندگان

  

  Ω  اقامت در كابل --- -------------  36
  W3  استقبال --- -------------  37
    جلب رضايت K  كارسازي  31
 Ko  موافقت --- --------------  32

  ×  مخالفت --- -------------  33
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نشا

 
  "زال ورودابه"عناصر داستان 

دي  ها)(خويشكاري
ردا
 قرا

شانه
ن

  
 

قاله
ن م

ر اي
د

  

    تولد رستم + نتيجة مثبت  34
 4w  مالقات  ---  -----------------  35

  )270-278: 1368(بنگـريد بـه: پـراپ،
ايـم، شـكل و فرمـول    هايي كه در خالصة داسـتان، انجـام داده  گذاريبا توجه به نشانه

شـود. هـر نشـانه    هاي آن، جهت مقايسه و بررسي به اين شكل نمـايش داده مـي  خويشكاري
  بيانگر يك نوع خويشكاري. (از راست به چپ)

↑Ω  3W Wo → ← 2ε  Lo ↓ Wo 2ε  Lo 2B ε

    
4W ← 4W 1B  K ×  +  Ko 4B 8D  BK *W + 

    "زال و رودابه"هاي برجستة داستانشخصيت
. زال فرزند 3گير از مهراب؛ فرمانرواي گرگساران و باج . سام2منوچهر شاه ايران؛ . 1

. سـيندخت همسـر   5گـزار سـام؛   . مهـراب فرمـانرواي كابـل و بـاج    4سام (قهرمان داسـتان)؛  
ــه6 مهــراب؛ ــه؛ـرستندگـــپ .7 رمان داســتان)؛ـ(قهــ . روادب  .9 .يــاران ســام و زال؛ 8 ان روداب

 . رستم.11. زن ميانجي بين زال و رودابه؛ 10 رغ؛ـسيم

  "زال و رودابه"هاي داستان سرايي داستان ويژگي
ان حـرف اول را  ـگـر داستـ  ده و روايـت ـان، نويسنـ ـي يك داستـا كه در بررسـاز آنج

خالي از اهميت نيست. بنـابراين در  زنند، پرداختن به اين موضوع نيز در واكاوي داستان، مي
  گردد. هاي راوي داستان اشاره مياين قسمت به برخي از ويژگي
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ترين اثر حماسي در ادبيات با ارزش شاهنامهسراي ايران و  فردوسي، بزرگترين حماسه
انـدازهاي   ايران و حتي جهان است. ارزش و توفيق اين كـاخ بلنـد نظـم فارسـي را از چشـم     

  نگريست.  وانت گوناگون مي
تـرين راز توفيـق فردوسـي در سـرايندگي و     رين و اصـلي تـ مهم . حكايت استادانه:1 

پــردازي و نظيـــر او در تصويـرگـــري و صحنـــهنويســندگي مهـــارت و علــم و آگــاهي بــي
كـه فردوسـي   و معاشقه و مغازله را بهتر از آن... كيست كه حكايت بزم "گري است. روايت

كرده اسـت، نمـوده باشـد و وصـف درد عشـق و اشـتياق را        "و رودابه زال"مثالً در داستان 
   چنين بيان كند:

 مــن از دخــت مهــراب گريــان شــدم
ــت     ــن اس ــار م ــره ي ــب تي ــتاره ش  س

  

ــدم      ــان ش ــز بري ــش تي ــر آت ــو ب چ
من آنم كـه دريـا كنـار مـن اسـت     

)53: 1351(فروغي،  
توجـه   هـاي مـورد  پـاك زبـاني فردوسـي نيـز يكـي از بحـث      . عفت و پاك زبـاني:  2

 فردوسي شناسان بوده است كه يكي ديگر از رازهاي موفقت اوست.

  فروغي با اشاره به بيت:
 همـــي بـــود بـــوس و كنـــار و نبيـــد

  

مگــر شــير كــو گــور را نشــكريد،  
 

  گويد:مي
يـك لفـظ يـا     شاهنامه از خصايص فردوسي پاكي زبان و عفت لسان اوست. در تمام 

در داستان عشق بازي زال و رودابه آنجا كه عاشـق   ...  شود.يك عبارت مستهجن ديده نمي
اي است كه و معشوق به ديدار يكديگر رسيده اند مي فرمايد: عفت طلبي فردوسي به اندازه

دهدكـه  شـود، رضـا نمـي   اختيـار واقع مـي در قضايايي هم كه به اقتضـاي طبيعـت بشـري بي
  ).102ه باشند (همان: پهلوانان او مغلوب نفس شده و از حدود مشروع تجاوزكرد

ريـزي  هاي اين داستان عاشـقانه پـي  يكي ديگر از ويژگي . دلباختگي از راه گوش:3
هـاي بنيـادين دلشـدگي    يكي از ويژگي«عشقِ عاشق و معشوق از راه شنيدن و گوش است. 

آنكه يكديگر را ببينند، دل هاي كهن، آن است كه دو دلباخته از راه گوش و بيدر بزم نامه
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دهند در داستـان زال و رودابـه نيز اين دو بـه هميــن شـيوه دل بـه يكـديگر در      دست مياز 
تواند بود كه چندي در اين ويژگي در پرده بودن زنان مي شناسي پايةبازند. از ديد جامعهمي

  ).404: 1386(كزازي،» شناختي و فرهنگي بوده استايران هنجاري جامعه
 مـــــرا مهـــــر او دل نديـــــده گزيـــــد

 او مهربـــانم نـــه بـــر روي و مـــوي بـــر
  

همــــان دوســــتي از شــــنيده گزيــــد    
بــه ســوي هنــر گشــتمش مهــر جــوي     

)2518-2519فردوسي: شاهنامه(
پهلوانـان حماسـه اسـت. بيـژن بـه توصـيفي كـه         اين نوع شيفتگي، روال و روش همة«

شود و كـاووس بـه خبـري كـه از سـودابه دختـر شـاه        كند مشتاق او ميگرگين از منيـژه مي
، هرگز مردي بـه گونـة   شاهنامهگردد. اما در سراسر شنود، آمادة پيوند با او ميهاماوران مي

زال شيفته و عاشق نيست. وصف اين زيبايي، او را چون ديگران تنهـا بـه وجـد و اشـتياق وا     
اما زال را از اين توصيف، اضطرابي شيريـن و كششي پريشــان كننــده دسـت     ،... داردنمي
 ).118: 1379تاري،(مخ« دهدمي

هـاي بـارز داسـتان    حضور راوي در متن داستان يكي از شاخصـه  . ورود راوي به داستان:4
هايي تربيتـي و  سرايي فردوسي است كه هر از گـاهي در بين داستان يا پايان آن حاضر شده و نكته

تار يا داستان يـا  انتها بخش گف فردوسي گاهي به منزلة كند. گريزهاي حكيمانهآموزشي را بيان مي
اي حكيمانه در داستان سرايي است كه خـود وارد داسـتان شـده    اي مهم است، يا مانند مقدمهواقعه

كنـد و ايـن گريزهـا گـاهي بـه      است. در اين گريزها روش و عقيدة خود را نسبت به وقايع بيان مي
- خردمنـدانة انسان بيا آرامش نهشود. هر چند لحن غالب عمومي آشكل اعتراض شديد ديده مي

شناسد و ميـل دارد كـه فهـم و ادراك زنـدگي را بـه ديگـران بيـاموزد        غرض است كه دنيـا را مي
كنــد.  اي از داستان كه سـام فـرزنــدش را در كــوه رهـا مـي    ). در صحنه79: 1341(استاريكوف،

در ميان داسـتان  كند و جويد و به حال كودك دلسوزي ميچنان بيزاري ميراوي از عمـل سام آن
  كند:آورد و احساس خود را بيان مياين بيت را مي

ــاب  ــام و ب ــكي م ــدي كاش ــنگش ب  پل
   

ــايه  ــابمگـــــر ســـ ــافتي ز آفتـــ اي يـــ
)2209فردوسي:شاهنامه (                      
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  تبلور تضاد و وحدت  
 فـراز و فرودهـا  گيري يك داستان، منشأ بسيار مهمي دارد و آن به وجود آمـدن  شكل

گيـرد، در  سرچشـمه مـي   ها و ...ها، عشقها، كينهدر جريان يك داستان است كه از دشمني
غير اين صورت يك نواختي و متعادل بودن روند يك داستان و عدم تضادها و تعـارض در  

زدايـد. بـه اعتقـاد  هـانزن داسـتان رودابـه و زال مملـو از        آن، جلوة داسـتاني داسـتان را مـي   
ه فرد است. در اولين نگاه منطقي بـودن فرمـانِ ويـران كـردن كابـل از      هاي منحصر بويژگي

جانب منوچهر... ، اما از نگاهي ديگر، همين عمل به همين درجـه غيـر منطقـي اسـت، زيـرا      
... . آنگـاه كـه خبـر موافقـت منـوچهر       اين شهر را بـه سـام اقطـاع داده    چهر پسشترخود منو

شـود. از آن بـه بعـد همخـوني مهـراب و       دل مـي رسد تمام اختالفات به آشتي عمومي بـ  مي
هـاي كشـمكش كـه    گـردد و تمـام مايـه    ضحاك صرفاً به صورت طنز و شوخي مطرح مـي 

رود و مـاجرا در مسـير  هـدفي     اي باشد از ميـان مـي   توانست باعث بروز مصيبت و فاجعه مي
  ).50: 1374افتد (هاينريش هانزن، كامالً جديد و تازه مي

شادماني سـام از  "آيد: نة آغازين داستان، براي سام به وجود مينخستين تضاد در صح
كه در حركت و پيش رفت داستان بسيار مؤثر  "غمناكي او از سپيدمويي زال"و  "تولد زال

است. از عوامل مهم ايجاد حركت در داستان نگاري، عدم تعادل در كشمكش اسـت. ايـن   
باشد.  ان، با اجتماع و يا با طبيعت كشمكش ممكن است در مورد شخصيت با خود، با ديگر

بـا مسـئله گـره افكنـي و      "طـرح "فردوسي با اشراف كامل بر عناصر داستان و بخصوص ... 
  ).  74: 1390شود آشناست (شفق، تضاد و كشمكش كه باعث ايجاد حركت در داستان مي

  هارنگ باختن نقش 
اول بـه عنـوان قهرمـان و     ها، ايـن داسـتان نيـز داراي بـازيگران نقـش     داستان مثل همه

گيرنـد. زال بـه عنـوان    هـاي دوم و سـوم و ... قـرار مـي    بازيگران ديگري است كه در درجه
هاي رسد شاه در درجهگيرند و به نظر ميقهرمان داستان و ديگران در مراتب بعدي قرار مي

 نـد. شـاه   داآخر است. هانزن در تمام احوال اين داستان، شاه را داراي نقـش درجـة دوم مـي   
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شـود و او موافقـت يـا     آنكه در جريان سيرحوادث باشـد، وجـود دارد، بـه او رجـوع مـي     بي
دارد. همچنين از رودابه به عنوان همسـر زال، پـس از ايفـاي نقـش      مخالفت خود را ابراز مي

مهم، و نيز از مهراب و سيندخت كه تا آن لحظـه مهـم بودنـد در مواضـع انـدكي نـام بـرده        
  ). 50-49: 1374شود (هاينريشن هانزن، مي

  تواند به عناصر و اجزاي زير قابل تقسيم باشد:هر داستاني مي
تـوان بـه   و نمـي  العاده متنوع و متكثر اسـت اي فوقهاي پراپ، قصه پديدهبر پاية گفته

د مـواد قصـه را بـه    ـن، بايـ ـابـرايـ ـولــش بررسـي كــرد؛ بن   ـاره آن را با تمام بسط و شمـيكب
). در نظـر  25: 1368بنـدي كـرد (پــراپ،    بايـد آن را رده  هـايي قسـمت نمـود؛ يعنـي    بخش

  شود:هاي زير تقسيم ميســرامي، داستـان به بخش
.گفتارها شامل: ديالوگ، مونولوگ، پرسش و پاسخ، منـاظره، رايزنـي، رجـز، نامـه،     1
  )؛ان (طبيعـي، مابعـدالطبيعي  ـانـ ـرمـ. قه4دير؛ـا، تقـادهـدارها، تضـ. پن3ردارهـا؛ ـ.ك 2اندرز؛ 

. منطـق  10. شگردها و مناسبت هاي اجـزاء؛  9.شيوة نقل؛ 8ها ؛ . آرايه7. مكـان؛ 6. زمـان؛ 5
 ). 6-10: 1378حاكم بر مناسبات كردارها و قهرمانان (سرامي، 

  شناسيهاي داستان از ديدگاه شكلنگاهي به برخي از بن مايه
  ذاشته ـايش گـ ـه بـه نمـ  ـان زال و رودابـ ـاي كـه در داستـ  هـنخستين صحن . تولد زال:1

شـود كـه داراي موهـاي    ها صاحب فرزنـدي مـي  شود، تولد زال است. سام پس از مدتمي
نهـد و آن را  نـام مـي   "صحنة آغازين"بندي خود، اين عنصر را سفيد است. پراپ در تقسيم

  دهد.) نشان ميαبا عالمت (
 بــه چهــره نكــو بــود بــر ســان شــيد

  
ــيكن همـــه مـــوي بـــودش ســـپيد      و لـ

)2174فردوسي: شاهنامه(  
شناسـي  كـه در ريخـت   -كنـد  برد و رها مـي سام از ترس حرف مردم او را به كوه مي

و بعـد از چنـد سـال در پـي      -) به كار رفته اسـت 3βو با نشانة ( "غيبت"پراپ تحت عنوان 
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او  آور پدر را به رخگرداند. زال رفتار شرمرود و زال را بر ميبيند به كوه ميخوابي كه مي
دهد در آينده، در هر تنگنايي به او كشد و پدر كه به گناه خود واقف است به او قول ميمي

اي بـراي جلـب   اي است كه بعدها زال از آن بـه عنـوان حربـه   كمك كند. اين همان بن مايه
  كند.موافقت پدر براي ازدواج با رودابه استفاده مي

 ز مـــادر بـــزادم بـــدان ســـان كـــه ديـــد
 نــــاز و خــــزّ و پرنــــد پــــدر بــــود در 

ــن بســوخت    ــر م ــاد ب  همــي پوســت از ب
 همـــي خواندنـــدي مـــرا پـــور ســـام     

  

ــتم    ــر س ــن ب ــه م ــردون ب ــيد  ز گ ــا رس ه
ــد    ــوه هنـ ــر كـ ــيمرغ بـ ــرده سـ ــرا بـ مـ
زمان تـا زمـان خـاك چشـمم بـدوخت     
ــام     ــن در كن ــام و م ــر، س ــگ ب ــه اورن ب

)2767 -2762(همان:   
كه در جـاي جـاي ادبيـات     اي استاي و اسطورهسيمرغ موجودي افسانه :. سيمرغ2

غني فارسي، خود را نشان داده و حتي در ادبيات عرفاني و فلسفي نيـز جـاي خـود را حفـظ     
اي در ترين نمادها و بنيادهاي اسطورهترين و گرانمايهسيمـرغ يكي از شگرف«كرده است. 

فرهنگ ايرانـي اسـت و از آنهاسـت كـه همـواره كـارايي و ارزش خـويش را در درازنـاي         
هـاي راز و ادب  زگاران پاس داشته اسـت و هـم در باورشناسـي باسـتاني و هـم در آيـين      رو

  ).386:  1386(كزازي، » پارسي در شمار نمادهاي برجسته و ارجمند بوده است گرايانهنهان
شود. سيمرغ به قصد شـكار، زال  وقتي زاِل نوزاد به علت سپيدمويي به كوه افكنده مي

هـايش بـه   برد، ولي به خواست خداوند سيمرغ و بچههايش به النه ميرا براي تغذية جوجه 
  دهند.ورزند و او را پـرورش مياو مهر مي

ــگ ــيمرغ و چن ــر، س ــد از اب ــرود آم  ف
 ســــوي بچگــــان بــــرد تــــا بشــــكرند
 ببخشـــــود يـــــزدان نيكـــــي دهـــــش
ــر   ــد مهـ ــر، فكندنـ ــر او بـ ــگفتي، بـ  شـ
ــرد شــد چــون يكــي زاد ســرو    يكــي م

  

ــرفتش از آن  ــر گ ــزد ب ــرم ســنگ ب گ
ــد  ــة زار او ننگرنـــــ ــدان نالـــــ بـــــ
ــوش   ــدر بـ ــودني داشـــت انـ ــا بـ كجـ
بماندنـــد خيـــره بـــدان خـــوب چهـــر
بــرش كــوه ســيم و ميــانش چــو غــرو 

)2215 – 2210فردوسي:  شاهنامه(  
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شناسـي پـراپ جسـتجو كنـيم، بايـد آن را بـه       اگر بخواهيم معادل سيمرغ را در شـكل 
شـود  ) نشـان داده مـي  Fم كه با عالمت (به حساب بياوري "بخشنده يا عامل جادويي"عنوان 

  ).85: 1368(پراپ، 
گير داستان، عشق زال  ها و اجزاي چشم  يكي ديگر از بن مايه . عشق زال و رودابه:3

هـاي گذشـته بـين دو    ها و دل چركيني  ها و عقده  و رودابه، به يكديگر است؛ عشقي كه كينه
  سپارد.فراموشي مي طرف را به بوته

است كه در لطــافت و ســادگي و    شاهـنامه داستان يكي از چند داستـان عاشقانـةاين 
كتاب جنگ است، ولي چـون همـه    شاهنامهنظير است. با آنكه نشيني در ادب فارسي بيدل

چيز در آن گنجانده شده، كتاب عشق هم هست و در اين زمينه الگـوي نويسـندگان ديگـر    
هـاي ايـن كتـاب همگـي خـوش فرجـام و       ده است. عشـق مانند فخرگرگاني، نظامي و ... بو

هـا بـه صـلح  هسـتند     ا بـه دوسـتي و جنـگ   ـهـ ل دشـمني ـديـ ـداراي نقش مهمي از جمله تب
  : مقدمه).1386(اسالمي ندوشن، 

ها با موافقت والدين و در صورت انجامند و ازدواجها به ازدواج ميعشقشاهنامه، در 
است و ابراز عشقِ زنان نسبت به مردان محبوبشان بسـيار   لزوم، پادشاه و بر پاية آيين و كيش

  ).18: 1350صريح وروشن است  (بصاري،
ــي       ــن م ــت او را روش ــق، موجودي ــه عش ــي اســت ك ــا كس ــه تنه ــد زال در حماس كن

). زال در دل، عاشقِ رودابه است، ولي رودابه، به محض رسوخ عشـق  118: 1379(مختاري،
  كند. وع مياش، اقدام عملي را شرزال در سينه

  مهراب و دخترش در نظر اطرافيان زال ستودني هستند: 
 دل زال يـــك بـــاره ديوانـــه گشـــت

  
ــته دل  ــد خســ ــگان، زال شــ  از انديشــ

  

خــرد دور شــد، عشــق فرزانــه گشــت     
)2458فردوسي: شاهنامه(  

ــته دل   ــاد پيوســـ ــار بنهـــ ــر آن كـــ بـــ
)2462(همان:  
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كند، رودابه  همسرش تعريف ميهاي او براي درجايي هم كه مهراب از زال و ويژگي
  شود: زال مي  با شنيدن اين سخنان دلدادة

 چــو بشــنيد او را بــه آن گفــت و گــوي
ــش گشــت پــر آتــش از مهــر زال      دل

  

ــار گــون كــرد روي   ــر افروخــت و گلن ب
ــال   ــورد و آرام و هـ ــد خـ وز او دور شـ

)2487 -2486(همان:                
  گويد: و راز دلش را با پرستندگان چنين مي

 ام چــو بحــرِ دمــانكــه مــن عاشــقي
 پــر از پــور ســام اســت روشــن دلــم     
ــر اوســـت    ــر مهـ ــرم پـ ــة شـ ــه خانـ  همـ

  

ــمان   ــا آســ ــده مــــوج تــ ــر شــ از او بــ
بــه خــواب انــدر، انديشــه زو نگســلم    
ــت   ــر اوسـ ــة چهـ ــب و روزم انديشـ شـ

)493-495(همان:  
ين آاليـش او را چنـ  بهره است. جان پـاك و بـي  ها بي ها و بدانديشي رودابه از دشمني

دلـش    هاي اين گـروه آدميـان نيسـت. آيينـه    ها و نسبت آاليد. پايبند ارزش هايي نمي داوري
يابد. او تجسم عشقي شـورانگيز   چون اينان زنگار نگرفته است و به جان هستي زال را در مي

و دلي شيفته است و شاعر دربارة هيچ تني از قهرمانانش جز او به وصف اين گونه شـيفتگي  
  ).121: 1379ست (مختاري،نپرداخته ا

شناسي پراپ سخني از عشق به ميان نيامده، به همين جهت ما در ايـن مقالـه   در ريخت
 ايم.استفاده كرده "عشق"براي عنصر (Lo) به طور قراردادي از نشانه

 زمينـه  اصلي داستان زال و رودابـه كـه پـس    توان گفت جوهرةبه جرأت مي . تولد رستم:4
عناصر را در خود متحد و جمـع   مهم آن نيز هست، وجود رستم، قبل و بعد از تولد اوست كه همة

  كند.مي
آورد. پيشگويي آن واقعـه  تولد رستم تمام رويدادهاي ديگر را دور و برخود گرد مي

گـردد كـه از   اي بين سه افسانه برقرار ميشود. رابطهگشايي عمومي كارها ميهم باعث گره
... اين سه افسـانه  . شودكنند موجه و مدلل مياي كه تعارض را ايجاد ميبا دو انگيـزهدرون 

  ).48:  1374عبارتند از:  تولد زال، عشق زال و رودابه و تولد رستم (هاينريشن هانزن،
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شنود با موبدان و ستاره شناسـان مشـورت    وقتي كه سام خبر عشق زال به رودابه را مي
  گويند كه : ام ميكند و آنان به س مي

 تــو را مــژده از دخــت مهــراب و زال
ــان    ــي ژيــ ــد پيلــ ــن دو، هنرمنــ  از ايــ

  
ــدو باشـــــد ايرانيـــــان را اميـــــد     بـــ

  

ــال    ــرخ همـ ــر دو دو فـ ــد هـ ــه گردنـ كـ
ــان     ــردي ميــ ــه مــ ــدد بــ ــد، ببنــ بيايــ

)2817- 2818(شاهنامة فردوسي   
ــد  ــرام و نويــــ ــوان را خُــــ از او پهلــــ

)2823(همان:                                        

شـود. همچنـين منـوچهر در نظرخـواهي از      بيني دلشاد و اميدوار مـي و سام با اين پيش
  شنود كه: ستاره شناسان اين گونه پاسخ مي

ــام ــور س ــراب و از پ ــن دخــت مه  از اي
ــرگ او نگــــذرد    ــر تــ ــاب از بــ  عقــ
 كمــــــر بســــــتة شــــــهرياران بــــــود

  

زايـــد و نيـــك نـــامگـــوي پـــر مـــنش  
ــس نشـــمرد     ــه كـ ــان را بـ ــران جهـ سـ
ــواران بـــــود  ــاه ســـ ــران پنـــ بـــــه ايـــ

)3349-3356(همان:  
پيـدا كـرد، شـايد بهتـرين      "تولـد "عنواني كـه بتـوان در رده بنـدي پـراپ، در مقابـل      

  با نشانه(+) باشد. "نتيجه  مثبت"گزينه
ديگري محـرك  در اين داستان نقش دو زن كه يكي بن ماية داستان و  . نقش زنان:5

شود. اولـي رودابـه و دومـي مـادرش سـيندخت كـه بـا        داستان است، ديده مي و پيش برندة
دورانديشي و تدبير، دل مهراب را نرم كرد و موافقت سام را جلب نمود. هر چند سـيندخت  

گرفت. شود، ولي بدون وجود او شايد داستان شكل نميفقط در چند صحنه كوتاه ديده مي
ن سيندخت همسر مهـراب و مـادر رودابـه بـا دورانديشـي و رازداري از خشـم       در اين داستا
  ). 16: 1350كند (بصاري،كاهد و با رفتن به نزدسام، رفع اختالف ميمهراب مي

هـا، خـود عامـل    ها و هوسرانيتر گفته شد، پاكي جريان داستان از پليديچنانكه پيش
  مهم جذابيت اين داستان است. 

... ايـن موضـوع    بي تاب، زال و رودابه در كاخ مخصوص آن دختر ديدار دو دلباخته
هـاي سـحرانگيز زن را بـه عنـوان همسـر، زن را بـه       كه شاعر در صفحات كتاب خود تمثـال 

عنوان مادر، زن را به عنوان دالور و باالخره زن را به عنوان آدم ساده نقش ثبت كرده است 
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با نور خاموش نشـدني انسـانيت و عشـق نجيبانـه      هاي متماديها را از خالل سدهو آن تمثال
يكي از بزرگترين خدمات مصـنّف و يكـي از علـل فنـا ناپـذيري و       گذرانده است، به منزله

  ).124: 1341جاويداني منظومة وي است (استاريكوف،
بينيم؛ بـا اينكـه در نمـاد شناسـي،     در اين داستان، زن را فعال و اثرگذار و كارگزار مي

زايـايي و   رسـد، ايـن نمـاد اثـرپــذيري بيشـتر جنبـة      داننـد، بـه نظـر مـي    رپـذيـر ميزن را اثـ
باستاني است بـه فراخـي    كه باورنامةشاهنامه «پروراندن و فعال بودن را دارد نه منفعل بودن. 

كارپـذيري و   در آن بازتافته اسـت كـه در نمادشناسـي كهـن، نشـانة      "مادينگي"، و "زني"
كـارآيي و اثرگـذاري اسـت و در     كـه نشـانة   "نرينگـي "و  "مردي"ابر اثرستاني است در بر

  )408: 1386(كزازي،» پيوند با آسمان و نيروهاي مينوي كارگزار
-هاي عشقي خوانـده انـداست  ةـدر اين داستان كه آن را سرلوح. عفت و پاكدامني: 6

فردوسي، پاكي زبان و بينيم. از خصايص  اخالقي نميعفتي و گناه و بياند، هرگز در آن بي
شود. عفـت   عفت لسان اوست. در تمام شاهنامه يك لفظ يا يك عبارت مستهجن ديده نمي

اختيـار  ري، بيـاي است كه در قضايايي هم كه به اقتضاي طبيعت بش طلبي فردوسي به اندازه
دهد كه پهلوانان او مغلوب نفـس شـده و از حـدود مشـروع تجـاوز       شود، رضا نمي واقع مي

  .)103-102:  1351ه باشد (فروغي، كرد

  تضاد، تقابل، توافق
  . منوچهر و زال1

شود و چون عاقبت خوبي براي منوچهـر، پادشـاه ايـران از عشق بين زال و رودابه آگاه مي
آنكـه بـه   چيني و بـي دهد سام به حضور او بيايد و بدون مقدمهكند، دستور ميبيني نميآن پيش

زال را  سامدهد كابل را ويران كند، ولي با استدعاي زال، او فرمان مي سخنانش گوش بسپارد به 
كند و معماي موبدان ها مي طلبد و هنرنماييفرستد و بخشايش مياي پيش منوچهر ميبا عريضه

شنود، به اين بيني تولد رستم از اين ازدواج را ميدهد. چون منوچهر از موبدان، پيشرا پاسخ مي
  دهد كه : دهد و به سام پاسخ مياي رضايت ميهيچ عذر و بهانهازدواج بدون 
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ــپردم بـــــدوي ــا ســـ  همـــــه آرزوهـــ
  

بســــي روز فــــرخ شــــمردم بــــدوي     
)3465(شاهنامه فردوسي:  

  . سام و زال2
سـام در گرگسـاران مشغول نبـرد است كه نامـة زال و عشـق او به رودابـه را دريافـت   

گير و مهراب گزار است و سام باجكابلي باج آشوبد. چرا كه مهرابكند و سخت بر ميمي
پرست است و از نسل ضحاك، ولي سـام، ايــراني و يــزدان پرسـت. امــا او هـم بنـا بـه        بت
بيني موبدان و همچنين به انگيزة جبران گناهي كه در قبال پسر سفيد موي در كـودكي  پيش

كنـد بـه   دنيا آمدن زال روي مياين تضاد كه با سپيد موي به « كند.اش تغيير ميكرده عقيده
گرايـد،  بازد و به توحيد ميگزاران رنگ ميگري خواب سام و تعبير كارساز خوابميانجي

بينـي  گيـرد و اين بار نيز بـا پـيش  اما پس از شنيـدن خبر عاشق شدن وي به رودابـه رنگ مي
تـاراج دادن كابلسـتان   ريزد و سه باره با فرمان منوچهرشاه مبني بر بـه  اخترشناسان در هم مي

كند و سرانجام با رسيدن خبر خرسندي وي به پيوند زال و رودابه به كلّـي از ميـان   روي مي
  ).926: 1387(سرامي،  »يابدرود و وحدت پدر و فرزند تحقق ميمي

  سام. مهراب و 3
گزاران سام است و هميشه در فكر آن است كه اسباب خشـم و عوامـل   مهراب از باج

به كابل را فراهم نكند و با شنيدن دلباختگي رودابه به زال، قصد كشتن رودابـه را   حملة سام
كند تا حسن نيت خـود را بـه سـام و منـوچهر نشـان دهـد، ولـي بـا سياسـت و مـديريت           مي

كنـد و  شود و با ازدواج زال و رودابـه موافقـت مـي   همسرش سيندخت، هم مهراب آرام مي
  كند.ابل دعوت ميهم سام را با هداياي انبوه به ك

  . زال و سيمرغ4
هاي اقوام گذشته در همة ويـژگي سيمرغ در اين است كه به سبب تأثيـر باورها و انگاره     

  ).81: 1379(مختاري، ايش استـهاي زرتشتي، موجودي ايزدي و مورد ستاساطير و آيين
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اش و شكار به النه سيمرغ حيوان است و زال انسان، و سيمرغ زالِ كودك را به عنوان طعمه
يابـد.  هاي او پرورش ميرحمي سيمرغ، وي در كنار جوجهپناهي زال و دلبرد، اما به واسطة بيمي

). از 243: 1390(بهـار،  غ قادر به اقدامات فوق طبيعي اسـت كند و با سيمرسيمرغ او را بزرگ   مي
زايمـان رودابـه بـه شـيوة      آمـوزد، يكـي كمـك بـه    العاده كه سيمرغ به زال ميجمله كارهاي فوق

  سزارين و ديگري ساختن تير دو شاخ و نشانه گرفتن چشمان اسفنديار است.

  . رودابه و مهراب5
كنـد، ولـي   شود قصد كشتن او را مـي پدر وقتي از عاشق شدن رودابه به زال آگاه مي
  شود.با شنيدن خبر موافقت سام با اين پيوند، او نيز موافق مي

 و روشــن روانچــو مهــراب شــد شــاد
  

ــادمان    ــدان و دل شـ ــت خنـ ــبش گشـ لـ
)3478فردوسي: شاهنامه(     

  . رودابه و سيندخت6
مادر و فرزند از هر نظر با هم و يكـدل هسـتند، ولـي مـادر بـه زنـي كـه رفـت و آمـد          

يابد كه دخترش دلباختة مـردي بيگانـه   شود و درميمشكوكي به كاخ رودابه دارد بدبين مي
بدان كه پور سام براي دختر ما « رساند: اين خبر را با نگراني تمام به شوهرش مي شده است.

در نهان  دامي نهاده و سر وي را از راه بيـراه كـرده اسـت و هرچـه وي را انـدرز دادم سـود       
). امـا بـه واسـطة    42: 1388(جـويني، » نبخشيد، زيرا عاشق زال گرديده و دل را باخته اسـت 

كند، بلكه اقداماتي اساسـي بـراي   سام با اين پيوند نه تنها مخالفت نمي مهرِمادري و موافقت
دهد. وقتي سيندخت خبر موافقت سام و شادماني مهـراب را  گيري اين پيوند انجام ميشكل
  دهد. آيد و مژده مي شنود پيش دخترش مي مي

 همـــي مـــژده دادش بـــه ديـــدار زال
  

ــتافتي  ــز بشـــ ــام دل تيـــ ــوي كـــ  ســـ
  

ــ     ــو ك ــافتي ت ــون ي ــه چ ــال ك ــد هم ه ياب
)3485فردوسي: شاهنامه(  

كنـــون هـــر چـــه جســـتي، همـــه يـــافتي
)3487(همان:  
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  كند. و در مقابل، رودابه از مادرش تشكر مي
 اي شــــاه زن!بــــدو گفــــت رودابــــه:

 مــن از خــاك پـــاي تــو بــالين كـــنم    
  

ــر انجمــــن    ــه هــ ــتايش بــ ــزاي ســ ســ
ز فرمانـــــت، آرايـــــش ديـــــن كـــــنم

)3489-3488(همان:  
  و سيندخت:

ــنيد ــو بشـ ــار اويچـ ــيندخت گفتـ  سـ
ــوان  ــت ايـ ــت   بياراسـ ــون بهشـ ــا چـ  هـ

  
ــت     ــون بهشـ ــه را چـ ــت رودابـ  بياراسـ

  

ــاد روي    ــاخ بنهـــ ــه آرايـــــش كـــ بـــ
و مشــك و عنبــر سرشــت  گــالب و مــي

)3492-3491(همان:  
هـــا نبشـــت بـــه خورشـــيد بـــر جـــادوي

)3498-(همان  

  . رودابه و پرستندگان7
گشـايد آنـان   ر آنـان راز دل مـي  رودابه با پرستندگان خويش يگانه است، اما وقتي بـ «

آيـد، امـا بـا    سان تضـادي ميـان او و آنـان پديـد مـي     گشايند و بدينزبان به نكوهش وي مي
» نمايـد گيرد و يگانگي نخستين رخ مـي سرسختي وي و فرمان پذيري و نرمي آنان پايان مي

  ).927: 1387(سرامي،

  . زال و رودابه 8
ند كه حكومـت آنهـا معمـوالً رو در روي هـم     زال و رودابه هر كدام از كشوري هست

ها و تاخت و تازهايي عليه يكديگر صورت گرفتـه اسـت و چنانكـه    قرار داشته و كشمكش
اين مشكالت، بنـا بـه    گزار ايرانيان است. با همةگفته شد، مهراب از نوادگان ضحاك و باج

  رسند.دارند و به هدف خود ميداليل ذيل مشكالت را از ميان برمي
كند كـه   يكي از جمع حاضران، زال را آگاه مي«: . توصيف بزرگان از جمال رودابه1

مهراب دختري دارد، سرو قد، زيباروي، مشكين موي، كه در جمال و كمال همانند نـدارد.  
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ربايد و از جان، شيفته و دلدادة آن سـرو   وصف رخسار دخت مهراب، دل زال را ناديده مي
  ).42: 1390(دبيرسياقي،» دهد و توان از دست مي گردد و تاب خرام ميخوش

  ستايش ياران زال از مهراب و دخترش.. 2
مهـراب از خردمنـدي و ادب زال و   « . توصيف مهراب از زال در حضـور رودابـه:  3

او   قامت رسا و اندام نيرومند و پهلواني و هوشياري و هنر جنگاوري و رفتـار بـزرگ منشـانة   
اش سراسـر  شود كه شراره او از زال در حضور رودابه آتشي مي... توصيف . گويد سخن مي

  ).42(همان: » شود زال مي  گيرد... و غايبـانه دلـدادة وجود دختر را مي

  . توصيف پرستندگان رودابه از زيبايي وي نزد زال و از پهلواني زال نزد رودابه.4
ن ايـن دو دلـداده چـه    بينيـد كـه تضـاد ميـا    مي« . ديدار زال و رودابه دركاخ رودابه:5

مراحلي را پيموده تا به توحيد گرائيـده است. دوگـانگي نخستين تا رسيدن به يگانگي پسين 
هـا را  اين ميانجي هاي گوناگون را در نورديده است. اگر اندرون همةخوان از ميانجيهفت

رودابـه بـه   گـوييم تضـاد ميـان زال و    خوريم. بنابراين ميبكاويم، جز عشق به چيزي بر نمي
  ).935: 1387(سرامي،» گري عشق از ميان برخاسته استميانجي
كننــد كــه او خـدمتكاران رودابــه از زال بــه نكــويي يـاد نمــي   . ســپيد مــويي زال:6

سفيدموي است و پـدر، او را از خـود رانـده اسـت و سـيمرغ او را پـرورش داده و در كـوه        
  بزرگ شده است. 

ــدر ــر پـ ــدازد از بـ ــه انـ ــه آن را كـ  كـ
ــوه   ــه كـ ــرغ باشـــد بـ ــروردة مـ ــه پـ  كـ
ــاالي و مــوي   ــين روي و ب ــا چن ــو را ب  ت

  

ــر    ــه ب تــو خــواهي كــه گيــري مــر او را ب
ــروه     ــان گـــ ــده در ميـــ ــاني شـــ نشـــ
ــوي    ــه ش ــد ب ــور آي ــارم، خ ــرخ چه ز چ

)2510-2505فردوسي: شاهنامه(  
تا رودابـه را از تصميمش بـاز دارنـد، ولي هميـن خدمتكــاران كـه بـا اصـرار رودابـه      

  كنند.هاي زال توصيف ميشوند، همين سفيدي موي او را از زيباييمي تسليم
 كــه مــردي اســت بــر ســان ســرو ســهي
 سراســر ســپيد اســت مــويش بــه رنــگ 

ــهي    ــر شاهنشـ ــم فـ ــب و هـ ــش زيـ همـ
از آهو همـين اسـت و ايـن نيسـت ننـگ     
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 همـــان زال كـــاو مـــرغ پـــرورده بـــود
 بــه ديــدار شــد چــون گــل ارغــوان       

  

بـــودچنـــان پيرســـر بـــود و پژمـــرده    
ــا رخ و پهلــــوان     ــد و ديبــ ــهي قــ ســ

)2636-2625(همان:                  
گويند كه او كسي را دوست دارد كه پـدر، وي را  خدمتكاران رو در روي رودابه مي

از خود رانده است. كسي را كه مرغي او را پرورده است؛ كسي را كه از شكم مادر، پير بـه  
همين علت سفيدمويي، درحضور رودابـه، زال  دنيا آمده است. بعدها خدمتكاران درست به 

  ).53: 1374اند (هاينريش هانزن،را زيبا وصف كرده

  هاتضادها و ميانجي
گـري عـواملي پيـدا و پنهـان بـه سـرانجام       اين عشق و اين داستان با وساطت و ميانجي

  شود.  رسد كه به بعضي از آنها اشاره مي مي
رگار داستان است و باعـث دلبـاختگي زال و   بن ماية اصلي و نقطه و مركز پ عشق: .1

دار را از تضادهاي ريشه  شود، بدون آنكه يكديگر را ديده باشند. عشق همهرودابه به هم مي
 گري عشق از ميان برداشته است.دارد. تضاد ميان زال و رودابه با ميانجي ميان بر مي

پرستنـدگان رودابـه كه قبـالً مخالف اين عشق بودند نـه تنهـا موافـق     پرستندگان:. 2
كننـد. بـا    تر ميگويند و او را دلباخته اند، بلكه از قد رعنا و زيبايي زال براي رودابه ميشـده

 كنند.  كنند و او را به كاخ رودابه دعوت و راهنمايي مي زال ديدار مي

آوري وي موجب مي شـود تـا   ني و زبانمهر مادري سيندخت و كاردا سيندخت:. 3
شـوهرش را    ي غيرعاقالنـه  هـا گير پيروزي عشق رودابه شود و جلوي خشـم و تصـميم  او پي

 بگيرد. 

بينـي تولـد رسـتم از ايـن پيونـد، مقـدمات       ستاره شناسان بـا پـيش   ستاره شناسان: .4
  دارند. ز ميان برميكنند و تضاد دروني سام و منوچهر را ارضايت منوچهرو سام را فراهم مي

  برد داستان دارند.سه نامه اثر مهمي در پيش نامه:. 5
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اش كه از پـدر بـه او   زال به سام است كه در آن به رنج دوران كودكي  نامة ،نامة اول 
  شود. كند و خواستار همداستاني پدر مي رسيده اشاره مي

ن وصلت كه شاهد نيـز بـه   از سام به منوچهر و درخواست موافقت شاه با اي ،دوم  نامة 
  دهد كه او را به كام دل برساند.  زال اطمينان مي
نامة سام به رودابه است كه زال توسط زن واسطه كـه ميـان او و رودابـه در     ،نامة سوم

 فرستد مبني بر موافقت سام.  رفت وآمد است به نزد معشوقه مي

شـود   فرزندي صاحب پسري ميها بي  سام پس از سال مهري سام در تولد زال:بي. 6
كند تا از حـرف مـردم در    كه موهاي سفيدي دارد. به همين دليل او را در كوهستان رها مي

 امان بماند. 

تضاد جوهري ميان ايـن دو  « پرورش سيمرغ از قضاي سرنوشت ما بعدالطبيعي:. 7
نمودهـايي از  گرايد و اين هر دو  پناهي زال و شفقت سيمرغ به توحيد ميگري بيبه ميانجي

خواست پروردگار است. بنابراين ميانجي دگرديسـي ايـن تضـاد بـه توحيـد مـا بعـدالطبيعي        
  ).926: 1387(سرامي،» است

اعتمـاد بـه سـام و     :شناسانتعلق خاطر منوچهر به نامة سام و پيشگويي ستاره .8
اصـله  دهـد و بالف  هـيچ مخالفـت و مقاومـت را بـه شـاه نمـي        پيشگويي ستاره شناسان اجـازة 

 كند.  موافقت خود را اعالم مي

  اصرار بر عشق ازطرف زال و رودابه به يكديگر.. 9
اين خبر منجر به موافقت سـام و حتـي موافقـت مهـراب و      خبر موافقت منوچهر: .10

 گردد.نهايتاً خوشحالي زال و رودابه مي

 ها و راز گشايي معماهاي موبدان توسط زال در حضور منوچهر شاه .  هنرنمايي .11

اين خبر آرامش را به خاندان مهراب وكاخ  پذيرش مهماني مهراب توسط سام:. 12
  آورد.  او به ارمغان مي
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  گيري نتيجه
در هر داستاني، وجود تضادها و به يگانگي رسيدن اين تضادها در گيرو دار اتفاقـات   

رونـق  رنگ داستان بدون اين  ويژگي بيناپذير است، بلكه معموالً پيداستان نه تنها اجتناب
كننده خواهد بود. در داستان زال و رودابه، تمامي اتفاقات حول محور دو شخصيت و خسته

سـت و ايـن دو شخصـيت اصـلي بـا يـك ميـانجي بـه نـام عشـق همـديگر را            زال و رودابه ا
كننـد   هايي برخورد مي برند و در اين مسير با تضاد و تعارض شناسند و داستان را پيش مي مي

رود و بـه سـرانجام    زنند. داستان تا آنجا پيش مـي  اي و ترفندي كنار مي و هر يك را به شيوه
ظهـور    (رسـتم) پـا بـه عرصـة     شـاهنامه پهلواني ـ ايرسد كه بزرگترين شخصيت اسطوره مي
شود، ولـي مـاجراي ايـن داسـتان زنـدگي       گذارد. هر چند داستان در اين صحنه تمام مي مي

  يابد با پيرنگي ديگر.همچنـان جريان مي
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